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Jennie ny
länsbildningskonsulent
Jennie Nises, bördig från Borlänge, axlar nu rollen som
länsbildningskonsulent för Örebro läns Bildningsförbund.
Hon tar över posten efter det att Jane Karlsson valt
att gå i pension.

Regionbiblioteket
i Örebro län

Från och med 1 september arbetar nu
Jennie Nises in sig på jobbet som ny
länsbildningskonsulent.
Under tre sommarmånader har hon,
"hemma" i Borlänge, laddat upp för
uppgiften.
För det är i Dalarna som hon har
växt upp innan hon 2008 flyttade till
Örebro då hon inledde utbildningen,
att läsa till socionom.
– Studierna tog lite lång tid eftersom
jag gjorde en paus för att göra lumpen
i flottan, förklarar Jennie.
De militära kläderna bar hon först i
Karlskrona för att senare hamna på
Berga örlogsbas som ledningssystemplutonbefäl.
– Valet att göra lumpen var ren och
skär nyfikenhet i en värld som man inte
visste så mycket om. Lumpen var väl
också lite att dra ut på ungdomen, säger
hon.

Efter militärtiden återupptog hon studierna, men straxt innan examen 2011
fick hon ett jobb på studieförbundet
Bilda region Gävle-Dala med placering
i Borlänge.
– Det var min första kontakt med
folkbildningen på yrksenivå.
Jennie var då fortsatt boende i Örebro och pendlade i tre år till jobbet i
Borlänge, samtidigt som hon läste i
Örebro.
Delvis kunde hon ibland bo i dalaorten, hemma hos föräldrarna och sin
syster.
2014 avslutade hon jobbet på Bilda
och istället reste hon mycket en tid
tillsammans med maken Anders.
De besökte bland annat Brasilien,
Costa Rica, USA, Mexico, Bolivia, Peru
och Colombia.
– En resa som många gör när de är
20 år, men vi var 30, konstaterar hon.
Forts. på nästa sida

Tack för mig!

Jag vill med detta, tacka för ett gott
samarbete under min tid som länsbildningskonsulent på Örebro läns
bildningsförbund. Jag började 2006
och arbetade med projektet "Det
goda livet genom natur, kultur och
hälsa" som sedan övergick i ett folkhälsoavtal med Region Örebro län.
2010 började jag att vikariera som
länsb ildnin gskon sulen t och fick
förtroendet att fortsätta som ordinarie fram till dags dato.
Nu går jag i pension och axlar
rollen som seniorrådgivare. Arbetet
som länsbildningskonsulent lämnar
jag över till Jennie Nises. Jag vill
därför tacka alla som jag på något
sätt har haft kontakt och samarbete
med under årens lopp och också
önska Jennie lycka till.
I folkbildningen har jag mitt
hjärta och kommer alltid att finnas
där på ett eller annat sätt.
Nu ser jag fram emot en tid som
jag själv rår över. Tänk, känslan att
bara kunna ta på mig ryggsäcken och
ge mig upp i Kilsbergen när vädret
passar.

Forts. från föregående sida
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– Bland annat höll vi engelsklektioner för ungdomar på ett fängelse i
Brasilien. Lite av folkbildning det också.
– Jag har alltid levt lite kappsäcksliv
men hoppas nu att den tiden är över.
Maken Anders hade hon träffat 2012
på ett dansställe i Borlänge som kallas
"återvinningscentralen" eftersom det är
så många skilda och andra singlar som
går där.
2016 gifte de sig och de två har blivit
tre genom dottern Louise som fyller ett
år nu i september.
Före mammaledigheten fram till nu
har Jennie haft uppdraget som politisk
sekreterare hos kommunalrådet Björn
Sundin (S).
När länets bildningsförbund sökte
en ny konsulent med kunskaper inom
både politiken och folkbildningen lämnade Jennie in sin ansökan.
Hon hade dessutom skrivit en magisteruppsats i socialt arbete och då med
fokus på det sociala arbetet i folkbildningen. Något som också var meriterande när hon sökte tjänsten.
Jane Karlsson hade valt att pensio-

nera sig och skulle egentligen slutat för
ett år sedan men stannade kvar under
den tid Jennie var mammaledig.
Jennie, snart 32 år, går in i arbetet
med nya ögon och hon konstaterar att
folkbildningsorganens insatser idag
handlar mycket om uppdrag från samhället.
Exempelvis integration, verksamhet
för tonåringar och ensamma pensionärers
behov av att aktiveras.
Nya uppgifter som ska lyftas, men
att även behålla den gamla folkbildningstanken med olika former av studiecirklar som efterfrågas.
Jennie menar att det är nya förutsättningar idag. Det offentliga samhället ber
studieförbunden och andra orgnisationer
om hjälp.
– Man förväntar sig att folkbildningen
och civilsamhället ska ställa upp, men
då måste vi få stöd av kommunerna,
regionen och staten, understryker hon.
– De som räknar folkbildningen som
en kraft i samhället måste då ge oss rätt
förutsättningar för att nå full potential,
fortsätter hon.

Jennie medger att det nya jobbet känns
lite pirrigt men är även helt säker på att
det är ett roligt jobb.
– Jag måste leverera och hoppas jag
kan tillföra något och göra skillnad utifrån mina kunskaper inom politiken och
folkbildningen. Som yngre har jag en
del att bevisa, konstaterar hon.
En utmaning som föreningslivet har,
menar hon, är att nå fram till dem som
sällan kommer ut på olika aktiviteter.
Hon tänker också att fokusera ännu
mer på det som länsförbundet och
studieförbunden redan anammar, opinionsbildning.
– Att de resurser som finns ska lyftas
fram på bästa sätt och inte drunkna i
byråkratin eller felriktade ekonomiska
resurser.
Det finns således en del att ta tag i
för den nya konsulenten.
– Jane har gjort ett jättebra jobb och
jag hoppar in där hon slutar och tar vid
med mina idéer, vinklar och tankar,
hälsar Jennie Nises, nytillträdd länsbildningskonsulent.

Framtidsveckan,
för en hållbar framtid
V 40 – Örebro Län
Framtidsveckan, för en hållbar framtid,
V 40 – Örebro län Framtidsveckan är
en manifestation för en hållbar framtid
utifrån ekonomiska, ekologiska och
sociala faktorer som stärker lokalt engagemang, lokal attraktivitet och lokal
ekonomi. Tillsammans skapar vi en
hållbar värld för framtida generationer.
För planeringen av Framtidsveckan finns
samverkansgruppen Regional Omställning i Samverkan, ROS. http://orebrolan.framtidsveckan.net
Örebro läns bildningsförbund
inbjuder till ett seminarium
Vilket lärande behövs för
omställning till hållbarhet?
Tid: Måndag den 9 oktober 2017
kl. 13.30–16.00
Plats: NBV, Jordgatan 6, Örebro
Att ställa om till en hållbar framtid är
mänsklighetens största utmaning någonsin, i en tid när våra kollektiva konsumtionsmönster riskerar vår egen framtid.
Omställningen innebär en lärprocess på
alla plan: Vilket sorts lärande behövs för
att förändra synsätt, beteenden och
samhällen? Hur berörs vi som folkbildare, lärare och engagerade medborgare
i våra olika roller? Hur kan vi utveckla

våra verksamheter för att möta denna
folkbildningsutmaning?
Rob Hopkins, grundare av den internationella omställningsrörelsen med ett
förflutet som lärare, delar med sig av
sina erfarenheter av att ha inspirerat
tiotusentals människor över hela världen
i att finna lokala svar på globala kriser.
Niklas Högberg, vägleder sedan 30 år
lärprocesser för hållbarhet hos samhällen,
organisationer, företag och allmänhet - de
senaste åren som omställningscoach och
hållbarhetsstrateg inom civilsamhället i
Örebro län. Seminariet hålls delvis på
engelska (Rob Hopkins inledningsanförande), med gruppdiskussioner på
svenska.
Det finns fortvarande platser kvar!!
Seminariet är kostnadsfritt!
Anmälan: Mariana Flodman, mariana.
flodman.lbf@folkbildning.net 070628 95 98, senast den 29 september.
Vid anmälan ber vi dig att uppge
namn, organisation, epost och ort.
Information: Jennie Nises, jennie.
nises.lbf@folkbildning.net,
070- 795 88 86
Välkommen att låta dig inspireras i
lärandet för hållbarhet!
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Syfte:

Att hämta inspirat
ion från internationella erfarenheter
för att utveckla den
egna verksamheten
och engagera nya
målgrupper.

Målgrupp:

Personal, förtroendevalda
folkbildningens organisa , ledare inom
medlemsorganisationer tioner och dess
tresserade av lärande samt andra inför hållbarhet.
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Anmälan:

Mariana Flodman,
mariana.flodman.lbf@f
070- 628 95 98, senast olkbildning.net
den 15 september.
Vid anmälan ber vi
dig att uppge namn,
organisation, epost
och ort.

Information:

Jane Karlsson, 070-619
jane.karlsson.lbf@folkb 84 04,
ildning.net
Seminariet är kostnad
sfritt!

Seminariet genomfö
rs i samverkan med
nätverket,
Regional omställn
ing för samverkan
Örebro län.
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Konstväggen på Tegelbrukets innergård är ett av Sensus aktuella projekt.

Sensus beviljas medel
för olika projekt
Under höstterminen ska Sensus Örebro,
tillsammans med Tegelbruket och KFUM
Örebro, genomföra tio aktivitetsdagar
där varje tillfälle har innehåll av ”klassiska” svenska friluftsaktiviteter. Max 30
personer ges plats och målgruppen är
nyanlända 18+.
Aktivitetsdagarna ska ge deltagarna
en stabil grund för att vid projektets slut
sedan själva engagera sig i friluftslivets
utbud tillsammans med familj, bekanta
eller andra i deras sociala närhet. Det
kan handla om kanotpaddling, vandring,
fiske som kombineras med samtal och
dialog gällande allemansrätten, säkerhet
kring vatten och eld och annat som är
friluftsrelaterat.

Sensus har också beviljats en fortsättning
som delprojekt i studieförbundens treåriga arvsfondsprojekt för validering av
ungas generella kompetenser.
Även projektet ”Unga på Väster” har
beviljats en fortsättning med medel för
år två och då fram till augusti 2018.
Tanken är att utveckla metoder för att
kunna öka delaktigheten för ungdomar
13-25 år i utanförskapsområden i Tegelbrukets organiserade kulturverksamhet.
Det språk- och kulturkafé som bedrivits på Tegelbruket i över två år
fortsätter även nu under hösten. Dessutom kommer ”Världens Fest”, en integrationsfest på Tegelbruket, att arrangeras för tredje året i rad. Både kaféet och

Världens fest genomförs i ett samarbete
med stöd av Kulturförvaltningen Örebro
kommun samt Region Örebro län, och
då specifikt projektet ”Alla barns rätt till
kultur”.
Under sommaren har en ny, stor
konstvägg på 6x2,5m byggts upp på
Tegelbrukets innergård. Dels är väggen
tänkt som utställningsyta för storformatskont, men kommer också fungera
som en träningsvägg ungdomar som vill
lära sig att gå från skiss till uppmålad
konst. Då Sensus jobbar aktivt med
hiphop-kulturen är ett av fokusområdena graffiti, men väggen är absolut även
öppen för andra konstformer.
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